
Netwerk Vastgoedmanagement
Regio Zuid

20 maart – Venlo
26 maart - Zwolle
3 april – Amsterdam



• Verduurzamen

• Professionaliseren

• Maar vooral kruisbestuiven!

Deze middag

@BouwstenenvS



14.30 Introductie & Kennismaking

15.00 Verduurzamen

16.00 Professionaliseren

17.00 Afsluiting met een drankje  

Programma

@BouwstenenvS



Kennismaking

@BouwstenenvS

• Welke vragen spelen er?

• Welke behoefte heb je in het netwerk?



Verduurzamen

@BouwstenenvS

• Welke verplichtingen zijn er?

• Welke routekaarten zijn er?



Informatieplicht

@BouwstenenvS

• Per 1 januari 2019 ingegaan

• Voor 1 juli aanleveren

• Alle panden met 

– E-verbruik > 50.000 KWh

– G-verbruik > 25.000 m3 

• 26 maart infobijeenkomst Bouwstenen



Landelijke afspraken 
Vastgelegd in:
• Energie-akkoord (2013)
• Interbestuurlijk programma (IBP 2018)
• concept Klimaatakkoord gebouwde omgeving (2018)

Doelen/(concept) afspraken
• 2020 2,5 PetaJoule energiebesparing
• 2020 BENG voor nieuwbouw (zo opgeleverd dat het van 

het gas af kan)
• 2025 label A en volledig duurzame inkoop
• 2030 50% CO2 reductie tov 1990 (1Mton)
• 2040 circulair, energieneutraal, 95% CO2 reductie tov

1990 en circulair

@BouwstenenvS

https://bouwstenen.nl/van-het-gas-af


Stand in gemeenteland 
Beleid en sturing
• Al veel beleid gemaakt
• Landelijk beeld waar we staan ontbreekt
• Sturingsinformatie niet compleet

Uitvoering 
• Bij veel (1/2) gebouwen is de schil geïsoleerd. 
• Nog veel te halen door maatregelen die zich snel 

terug verdienen (<5 jaar)
• Start gemaakt met energieopwekking (zonne-

energie)
• Circulair nog in de kinderschoenen/zoekende

Nodig
• Andere kijk op gebouwen, ander gebruik, meer 

afgestemd met omgeving
• Betere uitvoeringscondities (draagvlak, 

professionaliteit, innovatie, geld)
@BouwstenenvS



Routes 

@BouwstenenvS



Waar staat je gemeente 

En wat nodig voor de volgende 
stap? 

@BouwstenenvS



Professionaliseren

@BouwstenenvS



Vastgoedbeleid



Organisatie van het vastgoed 



Focus organisatie 



Personele capaciteit 



Beoordeling capaciteit 



Plannen voor toekomst 



Kwaliteit gebouwen



Wat is de uitdaging

@BouwstenenvS

• Waar ligt het accent op de organisatie?
(passende voorzieningen, onderhoud of 
verduurzamen bijv)

• Hoe zien jullie je toekomst en knelpunten?



Conclusie: een mooi slotwoord
Bedankt

Wel thuis en tot ziens,
bijvoorbeeld op:
• 26 maart (Infoplicht)
• 9 april (Juridisch)
• 17 april (Onderwijs)
• 28 november (jaarbijeenkomst)  

@BouwstenenvS


